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هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی نظاممند از شایستگی اخالقی مدیران دانشگاهی است.
روش پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب اســت و برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای
اســتفاده شده اســت .جامعه مورد مطالعه ،تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع شایستگیهای
اخالقی مدیران دانشگاهی است که در فاصله سالهای  1377تا  1998( 1397تا  )2018منتشر
شده است .کلیدواژههای شایستگی اخالقی ،شایستگی حرفهای ،شایستگی مدیران (دانشگاهی)
از پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،نورمگز ،مگایران ،پرتال جامع علوم انسانی ،پایاننامه
دانشـ�گاه تهران و گنج بتا و پایگاه دادههای خارجی همچو ن �Scholar.google، Elsevier، Pro
 questمورد جســتجو قرار گرفت .نتایج نشــان داد که با بررسی  55منبع از  2380منبع اولیه،
 3مؤلفه اصلی و  54مؤلفه فرعی بهعنوان شایســتگی اخالقی قابل احصاء است .بر این اساس
ابعاد اساســی شایســتگیهای اخالقی مدیران شامل این سه مقوله است .1 :شایستگی اخالقی
فردی (تقوا ،اعتماد به نفس ،شجاعت و جسارت ،پاکدامنی و حیا ،کظم غیظ ،پرهیز از شخصی
کردن امور ،فروتنی و)...؛  .2شایســتگی اخالقی بینفردی (برقراری روابط حســنه ،عدالت و
انصاف ،صبوری ،امانتداری ،حسن ظن ،فداکاری و)...؛  .3شایستگی اخالقی فرا فردی (پرهیز
از پنهانکاری ،قانونگرایی ،مقدس شــمردن خدمترسانی ،مصلحتاندیشی ،مسئولیتپذیری
سازمانی ،مشارکتجویی ،وجدان کاری و.)...
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 .1مقدمه و بیان مسئله

در سالهای اخیر بخش مهمی از تالشها و مطالعات اندیشمندان و پژوهشگران سازمانی
معطوف به شناسایی آندسته از ویژگیهای مدیران شده است که موجبات عملکرد برتر

را فراهم میآورند .در ادبیات مدیریت ،از ویژگیهای مورد نیاز مدیران برای عملکرد برتر
تحت عنوان شایستگیهای مدیران یاد میشود (درخشان و زندی )165 :1396 ،اسالم نیز

بهعنــوان کاملترین مکتب توحیدی در این زمینه نکات قابل توجهی را مطرح میکند و

سنت الهی بر این است که به هیچکس جز بر اساس شایستگی الزم ،مسئولیتی نمیدهد.
خداوند تعالی میفرماید :خدا به شما فرمان میدهد که امانات را به صاحبانش باز دهید.
(ســوره مبارکه نساء ،آیه  )58رسول اکرم(ص) نیز میفرمایند :کسی که کارگزاری را برای
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مســلمانان بگمارد در حالیکه میداند در میان آنها کســی هســت که از او شایستهتر و

عالمتر است ،او به خدا و رسولش و همه مسلمانان خیانت ورزیده است( .عالمه مجلسی،

 1404هـ .ق75 :؛ بهنقل از نورمحمدی و نیکمعین)146 :1394 ،

در هزاره سوم میالدی و در دنیای پرتالطم کسب و کار کنونی نیز ،سازمانها در تالش

و رقابتاند تا شایستهترین مدیران را ،بهعنوان یک مزیت رقابتی ،شناسایی ،جذب و حفظ

کنند .مدیریت دارای نقش بسیار مؤثر و تعیینکننده در روند توسعه و رشد جوامع انسانی
اســت ،که این امر زمانی میسر میشود که فردی واجد شرایط بهعنوان مدیر شایسته در
رأس تشکیالت قرار گیرد و هرگاه در رأس سازمانها مدیرانی شایسته ،با لیاقت ،ماهر و

آگاه به اصول و فنون مدیریت قرار گیرند ،موفقیت سازمانی در رسیدن به اهداف سازمانی

تضمین خواهد شــد .به همین دلیل مدیران شایســته یک سرمایه استراتژیک محسوب

میشوند( .موسیزاده و دیگران)104 :1388 ،

آموزش عالی مســئول توســعه نیروی انســانی در جوامع مختلف است و این نیروی

انسانی بعد از خروج از آموزش عالی میتواند همه سطوح جامعه را تحت تأثیر قرار بدهد.
(ربوره2001 ،1؛ بهنقل از مطلبیفرد و دیگران )89 :1391 ،بنابراین مؤسســات آموزش

عالی و دانشــگاهها در تربیت نیروی انسانی شایسته در عرصههای مختلف زندگی نقش
مؤثری ایفا مینماید( .شــورایعالی انقالب فرهنگی )1392 ،در این میان نقش مدیران

دانشگاهها از سایر عناصر پررنگتر است .از همینرو مدیران دانشگاهها برای تصدی پست
حســاس و تأثیرگذار مدیریت ،باید از صالحیتها و شایستگیهای الزم برخوردار باشند.
1. Rebore

شایستگیهای اخالقی مدیران دانشگاهی

(سلیمی و دیگران)498 :1395 ،

با تغییرات ســریع دنیای امروز و با افزایش تقاضای سازمانها و مؤسسات برای رفتار

و عمل اخالقی ،نیاز زیادی به رسیدگی رضایتبخش مسائل اخالقی وجود دارد .بنابراین

برای کارکنان و همچنین برای ســازمانها بســیار مهم است که در رسیدگی به مسائل
اخالقی سطح باالیی از شایستگی اخالقی دیده شود .شایستگی اخالقی بهعنوان حل مسئله

و مهارت تصمیمگیری برای افراد و فرایندها و وظایف ویژه ســازمان تعریف شــده است.
ســازمانها در دستیابی به اهدافشان باید مؤثر عمل کنند ،که اخالق در این زمینه نقش

مهمی را ایفا میکند .مثالهای متعددی وجود دارد که سازمانهایی که در زمینه اخالق

شکست خوردهاند ،هزینههای زیادی را پرداخت نموده و بعضاً حتی منجر به ورشکستگی

نیز شــدهاند .در حالیکه سازمانهایی که تقاضاهای اخالقی را برآورده کردهاند ،احتماالً
در داخل ســازمان هماهنگی و در بیرون اطمینان موج میزند و همچنین امکان افزایش

سود و اثربخشی نیز افزایش پیدا میکند .از اینرو ضروری است که سازمانها این مسائل
را مدیریت کنند .ســازمانها باید بتوانند مســائل مربوط به اخالق را که ممکن است در
فعالیتهای روزمره با آن مواجه شوند به کار گیرند( .کواتزاپولوس و دیگران)2 :2008 ،

چالشهای پیشروی دانشــگاهها نیز ،باعث پیدایش این انگیزه در ذینفعان شــده

اســت که به فکر توجه بــه موضوعات اخالقی (از قبیل صداقت ،اعتماد ،دلســوزی و)...

در آموزش عالی باشــند ،چرا که حاکم شدن چنین شرایطی در مؤسسات آموزش عالی
باعث کاهش ســودگرایی و نزدیکی با مخاطبین میشــود( .نصیری ولیک بنی و نویدی،

 )62 :1395بهعبارتی ،دانشــگاهها از تأثیرگذارترین محیطها برای نهادینهســازی اصول
و ارزشهای اخالقی در جوامع انســانی است (جعفریمقدم و دانسفهانی )25 :1396 ،و
ارتقای کیفیت عملکرد علمی ،اخالقی ،حرفهای دانشــگاه در گرو وجود مدیران توانمند

و شایســته است( .عزتی2012 ،؛ بهنقل از سلیمی و دیگران )497 :1395 ،تحقق اهداف

و رسالت آموزش عالی ،تنها از طریق اعتقاد و پایبندی مدیر دانشگاه به فلسفهای عمیق
و ارزشــمند و مجموعهای از اصول و قواعد اخالقی مورد پذیرش جامعه دانشگاهی میسر

میشود( .نعمتی و محسنی)23 :1389 ،

امــروزه از یک طرف اهمیت برخورداری و پرورش مدیران شایســته در محیطهای

دانشگاهی در بخش عمدهای از تالشهای منابع انسانی قابل مشاهده است (اسدیفرد و
دیگران )76 :1390 ،و از طرف دیگر جایگاه مدیران در نظام شایستهساالر بهنحوی است
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که وجود مدیران شایســته ،شایســتگی و شایستهساالری را در سیستم تضمین و جاری
میکنــد( .پورکریمی و صداقت )202 :1393 ،به همین دلیل اســت که میتوان اذعان

داشــت استقرار و استمرار فضایل اخالقی در سازمان به وجود مدیران (رهبران) شایسته
بســتگی دارد( ،1ویتســون )374 :2005 ،2از اینرو اگر نظر و عمل مدیر جنبه اخالقی
نداشته باشد ،افراد نسبت به اینکه عمل مدیرشان در راستای پشتیبانی ارزشهاست دچار
تردید میشوند و به همکاری با او متقاعد نمیشوند و به همین نسبت اگر مدیران ارشد

اخالقی رفتار نمایند به احتمال زیاد منجر به رفتار اخالقی کارکنان میشــود( .ســهرابی
و خانلری)4 :1388 ،

باید توجه داشت که به همان اندازه که اخالق در قامت یک موضوع سازمانی (مانند
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فضیلت ســازمانی) مطرح اســت ،به همان اندازه در بعد شــخصی (مدیران و کارکنان
ســازمان) نیز دارای اهمیت اســت .فضیلت سازمانی و مواردی شــبیه آن بهاندازه کافی

نمیتواند تصمیمگیریها را تضمین کند ،به همین جهت ســازمانها باید دارای مدیرانی
با شایستگیهای (اخالقی) باشند .به بیان دیگر ،وجود سازمان فضیلتمحور به شخصیت
فرهیختــه ،دارای فهم اخالقــی و توانایی قضاوت اخالقی و متعهد مدیر بســتگی دارد.

(ویتسون)376 :2005 ،

با توجه به اهمیت موضوع شایستگی اخالقی مدیران دانشگاهی در مقام نظر و عمل،

محققان درصدد آن برآمدند تا در وهله اول مروری بر مطالعات پیشــین داشته تا به فهم
عمیق پدیده مورد مطالعه برسند .از اینرو پژوهشگران بهدنبال ایجاد یک چارچوب مفهومی

کامل و جدید از پدیده مورد بحث با استفاده از روش مطالعه فراترکیب شدند .حال سؤالی

که مطرح میشود این است که شایستگیهای اخالقی مدیران (مدیران دانشگاهی) از چه
ابعاد و مؤلفههایی تشکیل شده است؟

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

برای شناسایی مفهوم شایستگی اخالقی ،الزم است تا مفاهیم اخالق 3و شایستگی 4بهطور
 .1امروزه هســتهمرکزی تمامی فعالیتهای مدیریت منابع انســانی ســازمانها ،شایستگیمحوری
میباشد( .احمدی و دیگران)27 :1393 ،
2. Whetsone
3. Ethics
4. Competence

شایستگیهای اخالقی مدیران دانشگاهی

جداگانه تعریف شوند ،چرا که اصطالح شایستگی اخالقی از دو کلمه تشکیل شده است.
(کولجو 1و دیگران)2016 ،

شایستگی

با بررســی ادبیات موضوع شایستگی و بررسی تعاریفی که در مورد شایستگی ارائه شده

اســت ،اولین چیزی که بهخوبی مشخص میشود ،فقدان تعریف واحد و اصطالحشناسی
مشخص معین در مورد شایستگی و مفهوم آن است( .کردی )27 :1394 ،شایستگیهای

کارکنان شامل دانش ،مهارتها ،تواناییها و ویژگیهای شخصی مورد نیاز جهت عملکرد
شغلی مناسب است.

دو رویکرد اصلی برای تعریف شایستگی قابل تشخیص است که از دیدگاههای مختلف

نویسندگان از مفهوم شایستگی نشئتمیگیرند .آرمسترانگ )2001( 2معتقد است که پس
از چارلزوودروف 3واژه شایستگی هم به توانایی عملکرد شایسته یک کار یا وظایف خاص و

هم به مجموعهای از رفتارهایی یک فرد باید در اجرای شایسته وظایف و کارکردهای یک
شغل دارا باشد اشاره دارد( .سینکیویچ2014 ،4؛ بهنقل از پورکریمی و فرزانه)35 :1396 ،

شایستگی حرفهای

تعاریف متعددی از شایســتگی حرفهای تاکنون ارائه شده است .ولی نقطه اشتراک همه
5

تعاریف این است که شایستگیحرفهای عبارت است از مجموعه دانش ،مهارت ،خصوصیات

شخصی ،عالیق ،تجربهها و توانمندیهای مرتبط با شغل که دارنده آنها را قادر میسازد

در ســطحی باالتر از حد متوســط به ایفای مســئولیت بپردازد( .هاشمی )1391 ،تمام
تعاریف مربوط به شایســتگی ریشه در پژوهش مککلند ،)1973( 6در آغاز دهه 1970

دارند .برطبق تعریف مککلند ،شایستگیهای کارکنان شامل دانش ،مهارتها ،تواناییها

و ویژگیهای شخصی مورد نیاز جهت عملکرد شغلی مناسب است( .سینکیویچ2014 ،؛
بهنقل از پورکریمی و فرزانه)35 :1396 ،

دیانتی و عرفانی ( )16 :1388شایســتگیها را در سه ســطح طبقهبندی میکنند:

 .1ســطح فردی :شایستگی در این سطح شــامل دانش و مهارتهای بالقوه ،ظرفیتها
1. Kulju
2. Armstrong
3. Charles Woodruff
4. Sienkiewicz
5. Professional Competency
6. Mc Clelland
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(قابلیتها) و شایســتگیهای کارکنان است؛  .2سطح سازمانی :شایستگی در این سطح

شــامل روش ویژهای در ترکیب منابع گوناگون ســازمان با یکدیگر است .بهعبارت دیگر،
شایستگی شامل ترکیب متقابل دانش و مهارتهای کارکنان با دیگر منابع سازمان ،مانند
دانش سیستمها ،امور جاری ،رویهها و تولیدات فنّاورانه است؛  .3سطح راهبردی :در سطح

راهبردی منظور از شایستگیها ،ایجاد و حفظ برتری رقابتآمیز ،از راه ترکیب خاصی از
دانش ،مهارتها ،ساختارها ،راهبردها و فرایندها است.

اخالق

اخالق جمع «خُ لق» و «خُ لُق» میباشد ،که در لغت بهمعنای سجیه و طبیعت و سرشت

بهکار رفته اســت ،خلق بیانگر صورت باطنی انســان است و نشاندهنده زیبایی و زشتی
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درونی است( .ابنمنظور ،لسان العرب140 ،؛ بهنقل از هدایتی و دیگران)40 :1390 ،

ال متفاوت ،ولی مرتبط با هم بهكار میرود .گاه منظور
واژه اخــاق به دو معنــای كام ً

از اخالق ،مجموعه منشها و حاالت روحی یك انســان اســت .این معنا از اخالق نشانگر
مرتبهای از وجود آدمی اســت كه همان ملكات نفســانی است .این ملكات همواره منشأ

صدور افعال خاصـــی اسـت و ظهور و بروز آن رفتارهای خاص ،راه شناخت و كشف آن
ملكات است .گاه منظور از اخالق ،نوعی علم یا معرفت است كه متكفل شـناخت ارزشها،

طبقهبندی آنها ،روابط میان آنها و نحوه پیدایش و یا محو آنهاســت .اخالق بهعنوان یك

علم خود شامل دو بخش میشود ،اخالق نظری و اخالق عملی .اخالق نظری ،علم شناخت

ارزشهاســت ،ولی اخالق عملی فن ایجـــاد اخالق و روش تحول و تقویت و یا تضعیف
آنهاست .پـــس مـیتـوان گفـــت اخالق در كاربرد اول ،معنای وجودشناسی دارد و در

كاربرد دوم و سوم معنای علمی و فنی دارد .پس اخالق به سه معنای واقعیت ،معرفت و
تكنیك به كار میرود و روشن است كه فن و تكنیك ،رابط میان واقعیت و معرفت است.
زیرا فنون ،ابزارهـــای ارتبـــاط نظریه با واقعیتاند( .افشارکرمانی )65 :1390 ،قراملکی
( )1385دستهبندی دیگری از کاربردهای واژه اخالق ارائه داده و میگوید« :واژه اخالق

دو کاربرد متمایز دارد :گاهی اخالق به معنای خلق و خوی ،رفتار عادت شده و مزاج بهکار
میرود و گاهی به معنای عادت و سجیه بهکار میروند .معنای دیگر این واژهها دانشی است

که از حسن و قبح و خوبی و بدی رفتارصحبت میکند»( .الوانی و رحمتی)45 :1386 ،

ســازمانها باید بتوانند مســائل مربوط به اخالق را که ممکن اســت در فعالیتهای

روزمــره با آن مواجه شــوند مدیریت کنند .در تحقیقات مــدرن بر ویژگیهای فرهنگی

شایستگیهای اخالقی مدیران دانشگاهی

رهبران تأکید میشــود .در این تحقیقات نشان میدهد که نقش کلیدی رهبر این است
که نسبت به ارزشهای اخالقی کارکنان آگاهی یابند تا بتوانند در حل ارزشهای متضاد

و مســائل اخالقی آنان را کمک کنند .بنابراین برای کارکنان و همچنین برای سازمانها

بســیار مهم است که در رسیدگی به مســائل اخالقی سطح باالیی از شایستگی اخالقی
را نشــان دهد .شایستگی اخالقی بهعنوان حل مسئله و مهارت تصمیمگیری برای افراد
و فرایندها و وظایف ویژه سازمان تعریف شده است( .کواتزاپولوس 1و دیگران)2008 ،

شایستگی اخالقی

کالدر 2استدالل میکند که اخالق را باید بهعنوان جنبهای از شایستگی درنظر بگیریم و

برعکس .از اینرو بین این دو چیزی وجود دارد تحت عنوان شایستگی اخالقی .شایستگی
اخالقی بهعنوان هســته اصلی ارتباط بین شایســتگی و رفتارهای اخالقی است( .کالدر،

 )310 :2015همه مدیران الزم اســت شایستگیها و توانمندهای ویژهای که آنها را قادر
میســازد وظایفشــان را به بهترین نحو انجام دهند ،داشته باشند (پیلی2008 ،3؛ بهنقل

از ســلیمی و دیگران )496 :1395 ،اما در اینکه شایستگی چیست ،دیدگاههای مختلفی

وجود دارد .در این راستا ،یافتههای پژوهشی نشان میدهد که مدیران دانشگاهها میباید
عالوه بر دارا بودن شایســتگیهای علمی و فنی ،از شایستگیهای اخالقی نیز برخوردار

باشــند (سلیمی و دیگران )496 :1395 ،بهعبارتی ،یکی از شایستگیهای مهم مدیران،
شایستگیهای اخالقی 4است که به مفاهیم چه چیز درست است؟ و یا چه چیز نادرست

است؟ اشاره میکند ،به جهت اهمیت آن در بین سایر ابعاد شایستگی مدیران از طرفی و

همچنین اهمیت آن در همه سطوح سازمان بهویژه سطوح عالی که مرکز تصمیمسازی و
تصمیمگیریها است؛ نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا عدم موفقیت سازمانهای عصر

حاضر دارد( .بورگالت 5و دیگران2006 ،؛ بهنقل از درویشی)4 :1388 ،

بــه گفته ویرتانن ،بدون شایســتگی اخالقی ،مدیران قادر نخواهند شــد از ســایر

شایستگیهای مدیریتی ـ شایستگی سیاسی حرفهای و وظیفهای ـ بهطور صحیح برخوردار

شوند( .ویرتانن2000 ،؛ بهنقل از درویشی )52 :1388 ،شایستگی اخالقی امروزه به موضوع

مهمی مبدل شــده است .جستجو و ارتقای شایستگیهای اخالقی اخیرا ً در سازمانها و
1. Kavathatzopoulos
2. Calder
3. Piley
4. Ethical Competency
5. Bourgault
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ش برای شناسایی تکنیکها و حفظ شایستگی
حوزههای حرفهای متمرکز شده است .تال 
اخالقی از اهمیت ویژهای برخوردار گشته است .البته در مورد اثربخشی آنها هیچ توافقی

وجود ندارد( .مین و دون )149 :2013 ،1در جدول  1یک جمعبندی از تعاریف شایستگی
اخالقی از منظر محققان مختلف آورده شده است:

جدول  :1تعاریف شایستگی اخالقی از دیدگاه صاحبنظران

2

168

ردیف

محقق

سال

تعریف

1

ویرتانن
(بهنقل از درویشی:1388 ،
)53

2000

شایستگیهای اخالقی بیانگر سازگاری و انطباق با ارزشها
و هنجارهای اخالقی غالب در یک فرهنگ خاص هستند

2

بریتینــگ ( 2بهنقــل از
کالومــارک اســپورونگ،
)2007

(:2001
)22

مسئولیتپذیری شخصی از طریق توانایی ،آگاهی ،تفسیر
و تفکــر در مورد موقعیتهای دشــوار اخالقی بهگونهای
که شایســتگیهای دیگر فرد میتواند در عمل بهصورت
ملموس بیان شود.

3

برگهوفــر( 3بهنقل از مین و
دون)150 :2013 ،

2004

دارای توانایی کافی برای عملکرد در یک اســتاندارد قابل
قبول است.

4

چیتم و پیــورز( 4بهنقل از
مورالس و کبالیو:2013 ،5
)717

2005

شایستگی اخالقی مجموعهای از دانش ،مهارت و توانایی
است که رفتار اخالقی را تسهیل میکند.

5

کواتزاپولوس و دیگران

(:2008
)2

شایســتگی اخالقی بهعنوان توانایی فرد در حل مسائل و
روشهای تصمیمگیری به هنگام مواجهه با مسائل اخالقی
و همچنین توانایی در ایجاد ،حفظ و اســتفاده مناسب از
فرایندها و ابزارها و مکانیزمهایی در رسیدگی به موضوعات
مربوط به مسائل اخالقی است

6

6

کوپر و منزل

(:2013
)9

شایســتگی اخالقی را بهعنوان رویکرد استدالل اخالقی،
مسئولیتپذیری ،مهارت تصمیمگیری و توسعه سازمان،
تلقی میکنند.

7

پویکیاس 7و دیگران (بهنقل
از لچسر 8و دیگران)7 :

2014

توانایی پیچیده برای عمل ،که توسط بسیج و ترکیب مؤثر
منابع مختلف درونی و بیرونی در موقعیتها پشــتیبانی
میشود.
1. Meine& Dunn
2. Brytting
3. Berghofer
4. Cheetham & Chevers
5. Morales & Cabello
6. Cooper & Menzel
7. Poikkeus
8. Lechasseur
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8

کوهن( 1بهنقل از درخشان و
زندی)167 :1396 ،

2015

شایستگی اخالقی همچنین بهمعنای توانایی پشتیبانی و
حمایت از ارزشهای اصیل سازمان است

9

کولجو 2و دیگران

(:2016
)404

شایستگی اخالقی بهعنوان مشخصههایی مانند شخصیت
قدرتمند ،آگاهی اخالقی ،مهارت قضاوت اخالقی و تمایل
به انجام کار خوب است

آیتااهلل مهدویکنی (بهنقل
 10از شیری و دیگران:1392 ،
)6

1384

شایستگی اخالقی ،فضایل و ملکاتی است که آن را محاسن
اخالقی مینامند که با رضایتهای علمی و عملی بهدست
میآید؛ مانند حســن خلق و رعایت ادب ،پرهیز از تملق،
وفای به عهد

 11محمودی و دیگران

(:1391
)139

شایســتگیهای اخالقی مدیران بهمعنــی انطباق رفتار و
کنش مدیران دانشگاه با باورهای دینی و اخالق اسالمی،
باور به حضور خداوند در همه حال ،پاسخگویی به خداوند
در قبال اعمال درســت و نادرســت ،توکل به او در همه
حال و رعایت اصول اخالقی اسالمی از قبیل امانتداری،
صداقت ،وفای به عهد است.

1

شایستگی و رفتار اخالقی به طور جداگانه قابل دستیابی نیستند و هر دو با هم مورد

نیاز اســت .عمل اخالقی پیشنیاز شایســتگی است .به این معنی که برای هرگونه اقدام
صحیح تحت عنوان شایستگی ،باید از قبل اصول ثابت اخالقی عملکننده مورد تأیید قرار

گیرد .از طرفی شایستگی نیز پیششرط رفتار اخالقی است ،به اینگونه که عمل اخالقی
باید نوعی پیامدهایی را برای شایســتگی بهدنبال آورد .بنابراین ،در ابتدای امر افراد باید
حرفه مربوط به خود را یاد بگیرند ،سپس دقت کنند که چگونه آن را بهطور اخالقی انجام

دهند .بنابراین اخالق بهعنوان جزئی از شایســتگی و بالعکس است ،در نتیجه در تقاطع
بین این دو چیزی تحت عنوان شایستگی اخالقی مطرح میشود .ایده شایستگی اخالقی
باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد .عمل اخالقی و شایســتگی باید بهعنوان الزامات

مشترک مورد توجه قرار گیرند نه اینکه یکی قبل از دیگری باشد( .کالدر)305 :2015 ،

اســترایک ( )2006بر این باور است که اخالقمداری مدیران آموزشی بهاندازه کارآمدی

عملــی آنها ،در تعیین شایستگیشــان نقش ایفا میکند( .اســترایک2006 ،؛ بهنقل از
مطلبیفرد و دیگران)92 :1391 ،

شایستگی اخالقی در بستر اجتماعی شکل میگیرد ،بنابراین الزم است شرایطی ایجاد

شود که شایستگی اخالقی در محل کار یا یک حرفه بتواند ابقا و توسعه یابد( .کالومارک
1. Cohen
2. Kulju
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اســپورونگ )826 :2007 ،شایستگیهای اخالقی از طریق ارائه نمونههای خوب ،مدلها
و تجربههای عملی یادگرفته میشــوند ،در حالیکه رهنمودهای اخالقی ،در این فرایند

ارزشمند نیستند .همچنین میتوان برای ایجاد آشنایی کارکنان و ارتقای قابلیت استفاده

از دســتورالعملهای اخالقی ،در محل کار فرصتهایی برای گفت و شنود اخالقی فراهم

نمود .چرا که در چنین بحثهایی استدالل بهبود مییابد و فضایل نیز توسعه پیدا کنند
و دستورالعملهای تعبیه شده از سوی سازمانها مفید واقع خواهد شد .شایستگی اخالقی

باید شــامل نه تنها جنبههای ویژگیهای شــخصیتی و انجام دادن (عمل کردن بر طبق
قواعد ساختهشده مبتنی بر قوانین و اصول) ،بلکه دانستن (آشنایی با سنتهای اخالقی

همچون قوانین و دستورالعملهایی برای کار خود) باشد( .هاگلند 1و دیگران)95 :2010 ،

170

برای کمک به متخصصان در حوزه یادگیری و آموزش شایســتگی اخالقی از قوانین،

مقررات ،کدهای حرفهای ،دستورالعملها و آموزش رسمی استفاده بهعمل میآید ولیکن

موارد یاد شده برای تحقق هدف مورد نظر کافی نیست .تأثیر تدریس نظریههای اخالقی

یا کدهای اخالقی بدون توجه به فرایند تصمیمگیری مورد سؤال است .بهگونهای که بعضاً

دستورالعملهای ارائه شــده معضالت اخالقی را در پی میآورد( .کالومارک اسپورونگ،

)28 :2007

در ادامه نیز به تعدادی از مطالعات محققان پیشــین در زمینه شایســتگی مدیران

(اخالقی) اشاره شده است:

داناییفرد و همکاران ( )1389پژوهشی تحت عنوان «تبیین نقش شایستگی اخالقی

ـ اســامی و فرهنگ خدمتگزاری در ارتقاء پاسخگویی عمومی بیمارستانهای دولتی»

انجام دادند .پژوهش حاضر نوعی پژوهش توسعهای و استراتژی آن همبستگی (پیمایشی

ـ تحلیلی) اســت .مؤلفههای تشــکیلدهنده شایستگی اخالقی شــامل این موارد است:
احترام به افکار دیگران ،وفای به عهد ،پرهیز از سخن لغو ،پرهیز از روشهای استبدادی،
اشتباهپذیری ،پرهیز از پنهانکاری ،عدم تعریف از خود ،رفق و مدارا ،دفع بدی با خوبی،

عنایت به کارکنان ،عدالت و دوری از ظلم و تبعیض ،عیبپوشــی و پرهیز از عیبجویی،
امانتداری ،صبر و بردباری ،صداقت ،پرهیز از غرور ،وفاداری ،نوآوری ،احترام به دیگران ،کار

تیمی ،برقراری مناسبات صحیح ،اعتماد .حاجیپور و بهادران شیروان ( )1391پژوهشی
تحت عنوان «شایستگیهای محوری دانشگاه مطلوب با تأکید بر اندیشههای مقام معظم
1. Höglund
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رهبری» در ســه بعد استاد ،دانشجو و فضای حاکم بر آن انجام دادند .یافتهها نشانگر آن
است که در ســه حوزه مربوط به سؤاالت اصلی تحقیق پیرامون شایستگیهای محوری

دانشــگاه مطلوب در اندیشههای مقام معظم رهبری ،دانشجو ،استاد و فضای دانشگاهی،
نهایتاً تمامی کدها به ســه رکن ریشــهای دانشــگاه مطلوب در نظامی اسالمی رهنمون

میسازد که عبارت است از :فضیلت ،علم و بصیرت .براین اساس ،شایستگیهای محوری
که ســبب تمایز دانشگاههای اسالمی با دیگر دانشگاههاست ،عبارتاند از :جهاد علمی و

عملی ،تهذیب ،معنویت و تربیت صحیح ،بصیرت افزایی ،حضور با انضباط در صحنههای
نظام و نقشآفرینی در سازندگی آینده آن .قرباننژاد و عیسیخانی ( )1395پژوهشی تحت

عنوان «طراحی مدل شایســتگی مدیران دانشگاهی براساس الگوهای اسالمی :مطالعهای

تطبیقی» با استفاده از نهجالبالغه انجام دادند .تقوامداری (آخرتگرایی ،خداترس بودن،
مهــار هوای نفس ،پرهیــزکاری ،بخل ورزیدن بر نفس) ،رفتــاری ـ اخالقی (پاکدامنی،

راســتگویی ،پرهیز از غرور و خودپسندی ،مهربانی و گشــادهرویی ،میانهروی و اعتدال،

پرهیز از عیبجویی ،عیبپوشانی ،طرد سخنچین ،پرهیز از تملق و ستایش ،نیکرفتاری،

خوشتینداری و شکیبایی ،عفو و بخشش و گذشت ،الگو بودن ،فروتنی و نرمخویی ،مدارا
در عین قاطعیت) امانتداری (حفظ ســنتهای نیکو ،امین بودن ،عدم خیانت در امانت،
حفظ بیتالمال) ،عدالتورزی و انصاف (رعایت عدالت و انصاف در حق همگان ،پرهیز از
ستمکاری ،عدالتگستری ،توزیع منابع بیتالمال به مساوات) و تصمیمگیری (تأملورزی

و اندیشــیدن در کار ،دوراندیشی ،قاطعیت در تصمیمگیری ،آزمایش قبل از انتخاب) از

عناصر شایستگی اخالقی در این تحقیق است .سلیمی و همکاران ( )1395پژوهشی تحت

عنوان «مورد کاوی شایســتگیهای اخالقی مدیران آموزش عالی بهسوی یک چارچوب
مفهومی (مورد مطالعه دانشگاههای دولتی استان فارس)» با روش مطالعه موردی کیفی

از طریق انجام مصاحبه عمیق نیمه ســاختمند از مدیران و معاونان و رؤسای دانشگاهها

و دانشــکدههای دولتی انجام دادند .براســاس یافتههای بهدســت آمده ،شبکه مضامین
شایستگیهای اخالقی مدیران دانشگاهی (مضمون فراگیر) ،شامل پنج بعد شایستگیهای

مدیریتی ـ رهبری ،ارتباطی ـ تعاملی ،شخصیتی ـ رفتاری ،ارزشی ـ اعتقادی و دانشی ـ
تحلیلی (مضامین سازماندهنده) است که هر یک نیز دارای مؤلفههای گوناگون (مضامین

پایه) بودند .یافتههای مذکور میتواند در سیاستگذاری انتخاب و گزینش شایسته مدیران

و رؤســای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و برنامههای بهسازی علمی ـ اخالقی مدیران
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دانشگاهی ،مورد توجه جدی قرار گیرد .واحدنژاد ( )1396در پایاننامه کارشناسی ارشد
خود پژوهشــی تحت عنوان «شایستگیهای اخالقی مدیران مدارس متوسطه اول و دوم
شــهر همدان از منظر اسالم (قرآن و نهج البالغه)» انجام داد .نتایج نشان داد مؤلفههای
شایستگی اخالقی شامل نرمخویی و مهربانی ،تواضع و فروتنی ،تغافل و چشمپوشی ،توکل

و ایمان به خدا ،خیرخواهی و بخشــندگی ،سعه صدر ،مشورت ،عدالت و انصاف ،صداقت
و نیت خالصانه میباشــد .مارتینا 1و همکاران ( )2012پژوهشی تحت عنوان «شناسایی

شایستگیهای مدیریتی در سازمانهای دانشمحور» انجام دادند .مؤلفهها شامل برقراری
روابط ،مسئولیتپذیری ،وفای به عهد ،انعطافپذیری ،اعتماد به نفس ،اعتماد به دیگران،
استقالل ،خودکنترلی و استقامت و پایداری بود .ایسومنگ )2014( 2پژوهشی تحت عنوان
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«مدلهای شایســتگی مدیریتی :یک بررسی انتقادی و مدل جامع پیشنهاد شده» انجام
داد .مؤلفهها شــامل ،روابط صحیح ،تعهد ،سعه صدر ،صداقت ،اعتماد به نفس ،اعتماد به

دیگران ،خود کنترلی ،فداکاری و ایثار ،استقامت و پایداری ،همدلی ،شجاعت و جسارت،

پشتکار و روحیه حمایتگری بوده است .لیکاما )2015( 3در پژوهشی تحت عنوان «توسعه
شایستگیهای مدیران پروژه :دیدگاه مشترک مهمترین شایستگیها» انجام داد .مؤلفهها
شامل ،روابط حسنه ،مسئولیتپذیری ،امانتداری ،انعطافپذیری ،اعتماد به نفس ،رعایت

نظم ،خودکنترل ،توســعه دیگران؛ پوهلینگ 4و همکاران ( )2016پژوهشی تحت عنوان

«شایستگی اخالقی چیست؟ نقش همدلی ،ارزشهای شخصی و مدل پنج عاملی شخصیت

در تصمیمگیری اخالقی» انجام دادند .مؤلفهها شامل ،تعهد ،امانتداری ،فداکاری و ایثار،

روحیه خیرخواهی و همدلی و برخورداری شریفآباد و همکاران ( )2018پژوهشی تحت

عنوان «شایستگی اخالقی رهبران پرستار :مطالعه کیفی» انجام دادند .شایستگی اخالقی

رهبران پرستار در سه بعد اصلی شامل تعامالت متقابل (حل مشکالت و خواستهها ،ایجاد
اعتماد و اطمینان ،دوســتی متقابل و احترام ،ایجاد تعامالت انســانی و اخالقی ،همدلی

و همکاری) ،رفتار اخالقی (رفتار حمایتی ،رفتار مشــارکتی ،رفتار عادالنه ،رفتار اخالقی

نسبت به متخلفان و رفتار اخالقی نسبت به) ،رفتارهای عالی (صداقت ،فروتنی ،خلوص،
تصمیمگیری و عزم ،خوب بودن ،صبر و تحمل).

1. Martina
2. Asumeng
3. Liikamaa
4. Pohling

شایستگیهای اخالقی مدیران دانشگاهی

همانگونه که در ادبیات پژوهش نیز گفته شــد ،در عصر جدید با توجه به مســائل

اخالقی مطرح شده ،ضروری است تا دستاندرکاران جوامع و مسئوالن عالی رتبه مراکز

آموزش عالی و دانشــگاهها به مباحث اخالقی اهتمام ورزند .پیشــینه پژوهش نیز بیانگر
توجه جوامع علمی و محققان به موضوعات اخالقی است .با این حال ،نظریهها و مدلهای

موجود شایستگی اخالقی دارای خألهایی میباشد .از یک طرف مدلهای پیشین مؤلفهها

را بهصورت پراکنده ،غیرمنســجم و بدون دســتهبندی مطرح کردهاند؛ از طرف دیگر هم
مطالعات به تمام جزئیات شایســتگیها و ویژگیهای اخالقی (مدیر دانشــگاهی) توجه

ننمودهاند و صرفاً به موارد کلی اشــاره نمودهاند .از اینرو پژوهش حاضر تالش نمود هم
بــه جزئیات این امر توجه نماید و هم یک دســتهبندی و چارچوب دقیقتر و کاملتری

ارائه دهد .در این پژوهش محققان از یافتههای مطالعات پیشــین بهعنوان داده استفاده
بهعمل آورده و به ترکیب یافتههای مطالعات کیفی با هدف ارائه تفسیر جدیدی از پدیده

مورد مطالعه پرداختهاند.
 .3روش پژوهش

روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب است .فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است
1

که یافتههای ســایر تحقیقات کیفی در زمینه یک موضوع را بهعنوان داده بهکار میبرد.
بنابراین نمونههای مطالعه فراترکیب را مطالعات کیفی تشکیل میدهند که محقق براساس

سؤال پژوهشی مورد عالقه خود آنها را وارد مطالعه میکند .در واقع فراترکیب به گروهی از

رویکردها و روشها اطالق میشود که برای ترکیب یافتههای مطالعات کیفی با هدف ارائه

تفسیر جدیدی از پدیده تالش میکنند .این تفاسیر در حقیقت برداشتها و استنتاجهایی
هســتند که از بررســی تمام مقاالت مرتبط با آن پدیده خاص مشتق شدهاند و بنابراین
یافتهها و تفاســیر جدید که از مطالعه فراترکیب بهدست میآید در هیچکدام از مقاالت

اولیه یافت نمیشود .بهعبارت دیگر فراترکیب تفسیر یکپارچه یافتههای بهدست آمده از
مطالعات کیفی است که در آن تمام دادههای حاصل از هر یک از مطالعات کیفی ،تفسیر

شده و با هم ترکیب میشوند و در نهایت تصویری کلی از وقایع ،مفاهیم و پدیدهها ارائه

میدهد و هدف آن دســتیابی به ســطح ادراکی و مفهومی جدید و یا نظریههای جدید
میباشد( .نجفی و دیگران)320 :1392 ،

1. Meta-Synthesis
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بهمنظور تحقق هدف مقاله ،محققان پژوهشهایی را که تاکنون در حوزه شایستگی

اخالقی مدیران در داخل و خارج انجام شــد ه اســت مورد بررسی قرار داده و در این راه

از روش هفت مرحلهای باروســو و ساندلوسکی( 1کمالی )728 :1396 ،استفاده کردهاند

که خالصه این مراحل در شکل  1ارائه شده است .بر اساس این جدول ،مراحل مبسوط

پیادهسازی روش فراترکیب بهشرح زیر میباشد.

تنظيم سؤال پژوهش
مرور ادبيات بهشكل نظاممند
جستجو و انتخاب متون مناسب

174

استخراج اطالعات متون
تجزيه و تحليل و تركيب يافتهها
كنترل كيفيت
ارائه يافتهها
شکل  :1مراحل پیادهسازی فراترکیب

(منبع :باروسو و ساندلوسکی؛ بهنقل از کمالی)728 :1396 ،

مرحله اول :تنظیم سؤال پژوهش

برای تنظیم سؤال پژوهش از پارامترهای مختلفی مانند :جامعه مورد مطالعه ،چه چیزی،

چه موقع و چگونگی روش استفاده میشود .در این پژوهش ،سؤال زیر مورد کنکاش قرار
گرفت :شایستگی اخالقی مدیران از چه مؤلفههایی تشکیل یافته است؟

مرحله دوم :مروری بر ادبیات بهشکل نظاممند

در این مرحله ،محققان جســتجوی نظاممند خود را بر مقاالت منتشــر شده در مجالت
مختلف داخلی و خارجی متمرکز میکنند و واژگان کلیدی مرتبط را انتخاب میکنند .با

توجه به سؤال پژوهش ،در جستجوی اولیه واژههای شایستگی حرفهای ،شایستگی اخالقی

و شایستگی مدیران بهعنوان کلیدواژههای جستجو انتخاب شدند و عمل جستجوی عمیق

1 .Barroso & Sandelowski

شایستگیهای اخالقی مدیران دانشگاهی

در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،1نورمگز ،2مگیران ،3پرتال جامع علوم انسانی،4
کتابخانه و پایاننامههای دانشــگاه تهران ،5گنج بتــا 6و پایگاه دادههای خارجی همچون

 Scholar.Google، Elsevier، Proquestدر  20سال اخیر انجام شد.

مرحله سوم :جستجو و انتخاب متون مناسب

در این گام ،محققان در هر بازبینی تعدادی از مقاالت را رد میکنند ،که این مقالهها در
فرایند فراترکیب مورد بررسی قرار نمیگیرند .در پژوهش حاضر ،فرایند بازبینی بهصورت

خالصه در شکل  2آورده شده است.

تعداد منابع یافتشده2380 :
مقاالت ردشده (عنوان)2179 :
التین2096 :؛ فارسی83 :
مقاالت ردشده (چکیده)125 :
التین46 :؛ فارسی79 :
مقاالت ردشده (محتوا)21 :
التین12 :؛ فارسی9 :

التین2168 :؛ فارسی212 :
کل چکیدههای غربال شده201 :
التین72 :؛ فارسی129 :
تعداد کل مقالههای اولیه76 :
التین26 :؛ فارسی50 :
محتوای مقالههای بررسی شده55 :
التین14 :؛ فارسی41 :

شکل  :2فرایند بازبینی

(منبع :باروسو و ساندلوسکی؛ بهنقل از کمالی)728 :1396 ،

بعد از بررسی تناسب مقاالت مستخرج با پارامترهای موردنظر ،در قدم بعدی پژوهشگر

باید کیفیت روش شناختی تحقیقات را ارزیابی نماید .هدف از این مرحله شناسایی و حذف

مقالههایی است که یافتههای آنان قابل اعتماد نیستند .شایان ذکر است در بررسیهای به
عمل آمده از مقاالت ،برخی از آنها علی رغم داشتن عنوان شایستگی (حرفهای و اخالقی
1. www.sid.ir
2. www.noormags.ir
3. www.magiran.com
4. www.ensani.ir
5. www.ibrary.ut.ac.ir
6. www.ganj-beta.irandoc.ac.ir
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و )...چون غیرمرتبط با شایستگی اخالقی مدیران (دانشگاهی) بودند ،از اینرو در فرایند

ارزیابی ،پژوهشــگران از میان  2380مقاله 2179 ،مقاله را حذف کرده و در نهایت 55
مقاله برای تجزیه و تحلیل اطالعات باقی ماند.

مرحله چهارم :استخراج اطالعات متون

در سراسر فراترکیب ،پژوهشــگر بهطور پیوسته مقاالت منتخب را بهمنظور دستیابی به
یافتهها و طبقهبندی مؤلفهها ،چندین بار مرور میکند .در پژوهش حاضر ،اطالعات مقاالت

بدین صورت دستهبندی شده است :نام محقق و دیگران ،سال انتشار مقاله و مؤلفههایی
که از مطالعات پیشین احصاءشده است ،مورد استفاده قرار گرفتهاند.

مرحله پنجم :تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی

176

هدف فراترکیب ایجاد چارچوب تفسیر یکپارچه و جدیدی از یافتههای مطالعات پیشین

میباشد .در طول تجزیه و تحلیل ،پژوهشگران کدهایی را از مطالعات پیشین اتخاذ نمودند

که دارای مفهوم اخالقی باشند ،بنابراین از برخی از موارد که بهعنوان شایستگی مدیران
مطرح است ولی ویژگی اخالقی محسوب نمیشود صرف نظر شده است .بعد از شناسایی
کدهای شایستگی اخالقی مدیران (دانشگاهی) ،آنها را در مقولههایی دستهبندی نمودند

کــه مجموعه از کدها ،یک مفهوم کلیتر را میرســاند و به همین منوال تمامی کدهای
مستخرج در طبقات انتزاعیتر دستهبندی شدند.
مرحله ششم :کنترل کیفیت

در روش فراترکیــب محققان رویههای زیر را برای حفظ کیفیت در مطالعه خود در نظر
میگیرند:

در سراسر تحقیق ،محققان تالش میکنند برای کیفیتبخشی به یافتههای پژوهش

حاضر توضیحات روشن و واضح از اقدامات انجام شده در هر گام ارائه نمایند.

محققان هر دو راهکار جستجوی الکترونیک و دستی را در چندین مرتبه جستجو به

کار میبرند تا مقاالت مربوط را پیدا کنند.

پژوهشگران از روشهای کنترل کیفیت در مطالعات کیفی استفاده نمودهاند.

مرحله هفتم :ارائه یافتهها

در این مرحله از روش فراترکیب ،یافتههای حاصل از مراحل قبل ارائه میشوند 55 .مقاله
انتخابشده از سوی پژوهشگران به دقت مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات مورد نیاز بر
اساس هدف اصلی این مقاله که شناسایی شایستگیهای اخالقی مدیران است ،شناسایی

شایستگیهای اخالقی مدیران دانشگاهی

شد .بعد از بررسیهای مکرر توسط تیم تحقیق ،شایستگیهای اخالقی مدیران دانشگاهی
در  3مؤلفه اصلی و  54مؤلفه فرعی دستهبندی شده که در جدول  2قابل مشاهده است.
.3یافتهها

بررســی مطالعات پیشین نشان داد که اوالً پژوهشهای خارجی و داخلی که تاکنون در
زمینه شایستگی اخالقی انجام شده است ،بسیار محدود و دارای ابعاد بسیار کلی است که
عملیاتی نمودن آن کاری بس دشوار است؛ ثانیاً عموم تحقیقات در خارج از بستر دانشگاه

(مدیریت دانشــگاهی) بوده است .از اینرو سعی بر آن شد از پژوهشهایی که در زمینه
شایســتگی مدیران (دانشگاهی) انجام شده است ،استفاده بهعمل آید .بعد از جستجوی

منابع مختلف در خصوص شایستگی اخالقی مدیران ،ترکیب یافتههای مطالعات منتخب،

برطرف کردن ابهامات و موارد متناقض و ادغام موارد مشابه ،در نهایت تفسیری جدید و
یکپارچه از مطالعات پیشین مستخرج شد و در آخر هم مراحل و اقدامات انجام شده به
تأیید اساتید متخصص رسید .چارچوب احصاء شده در ذیل بهصورت مشروح آمده است.

در جدول  2طبقهبندیهای سازه شایستگی اخالقی قابل مشاهده میباشد.
جدول :2طبقهبندی یافتههای شایستگی اخالقی مدیران (دانشگاهی)
مؤلفههای فرعی

R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R22
R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R15, R16, R18, R19, R21
R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R15, R19
R3, R4, R7, R8, R10, R12, R13, R16, R17, R21
R1, R3, R4, R6, R7, R8, R16, R18, R19, R21
R3, R4, R5, R7, R8, R15, R16, R18

 .1تقوا
 .2اعتماد به نفس
 .3رعایت نظم
 .4استقالل
 .5خودکنترلی
 .6استقامت

R4, R7, R8, R18

 .7شجاعت و جسارت

R3, R4, R8, R18

 .8پشتکار

R3, R4, R8

 .9سادهزیستی (قناعت)

R3, R5, R8

 .10خودآگاهی

R3, R8

مؤلفههای
اصلی

شایستگیهای اخالقی فردی

کد منبع

1

 .11پاکدامنی

 .1منابع مورد اســتفاده در جدول که با حرف اختصاری  Rنشان داده شده ،در بخش فهرست منابع
مشخص شده است.
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R2

 .12پرهیز از سخن لغو

R4

 .13شادابی

R7

 .14کظم غیظ

R8, R9
R4, R5, R6, R8, R9
R5
R4, R6, R7, R8, R9, R17
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R8
R3, R7, R8
R3, R7

 .15پذیرش انتقادات
 .16پرهیز از شخصی کردن
امور
 .17روحیه مشورتپذیری
 .18پرهیز از شتابزدگی (در
تصمیمگیریها)
 .19دوراندیشی
 .20توسعه فردی
 .21فروتنی

R2, R3, R4, R5, R7, R8, R9, R10, R12, R22

 .22صداقت و درستکاری

R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R13, R15, R18, R21,
R22

 .23برقراری روابط حسنه

R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R13, R14,
R15, R16, R17, R18, R19, R21, R22
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R13, R22
R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R17, R18, R22
R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R13, R17, R19, R20

.24عدالت و انصاف
 .25صبوری
 .26امانتداری
 .27اعتماد به افراد

R2, R3, R4, R6, R7, R9, R10, R11, R12, R14, R15, R16,
R18, R21, R22

 .28انعطا فپذیــری (در
برخورد)

R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R15, R16, R17, R19, R21

 .29حســن ظن (نسبت به
دیگران)

R4, R6, R7, R8, R9, R15, R19, R21
R3, R4, R7, R8, R11, R12, R16, R17, R19, R21

 .30روحیه خیرخواهی
 .31فداکاری

R3, R4, R5, R7, R8, R9, R10, R20

 .32احترام به دیگران

R3, R4, R5, R7, R8, R9, R18, R20

 .33همدلی

R2, R4, R5, R7, R8, R9, R10, R22

 .34بخشش

R3, R5, R8, R10, R12, R18, R20, R21, R22

 .35میانهروی

شایستگیهای اخالقی بین فردی

کد منبع

شایستگیهای اخالقی فردی

مؤلفههای فرعی

مؤلفههای
اصلی

شایستگیهای اخالقی مدیران دانشگاهی

مؤلفههای فرعی
R3, R7, R8, R9

 .36توجه و اهمیت نســبت
به دیگران

R6, R7, R8, R9

 .37حفظ کرامت انسانی

R6, R7, R8, R9
R8, R9
R8, R9, R18, R22
R3, R4, R7
R6, R11, R19
R3, R5, R14
R4, R8
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R13, R16, R18, R20
R3, R8

 .39روحیه حمایتگری
 .40تشویق بهجا
 .41توسعه دیگران
 .42درک تفاوتهای فردی
 .43روحیه اصالحگری
 .44عیبپوشــی و پرهیز از
عیبجویی
 .45پرهیز از تملق
 .46تعهد (وفای به عهد)
 .47وظیفهشناسی

R2

 .48پرهیــز از پنهــانکاری
(شفافیت)

R5, R7, R8

 .49قانونگرایــی (رعایــت
قوانین)

R9

 .5 0مقــد س شــمر د ن
خدمترسانی

R7

 .51مصلحتاندیشی

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 ،R15, R16, R19
R3, R4, R7, R8, R22
R4, R6, R7, R8

 .5 2مســئو لیتپذ یر ی
(سازمانی)

شایستگیهای اخالقی فرافردی

R2, R4, R6, R7, R18

 .38گشادهرویی
شایستگیهای اخالقی بین فردی

کد منبع

مؤلفههای
اصلی

 .53مشارکتجویی
 .54وجدان کاری

در جدول  2شایســتگیهای اخالقی مدیران دانشــگاهها در قالب سه بعد اصلی ارائه

ال شرح داده شده است:
شده است و هر یک دارای مؤلفههایی است که ذی ً

الف .شایســتگیهای اخالقی فردی :اشاره به آندســته از شایستگیهایی است که

مدیر برای ارتقای عملکرد با رویکرد اخالقی در مســئولیت مدیریتی خود در بعد فردی
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که تأثیرگذار بر عملکرد اخالقی کل س��ازمان است ،باید بهرهمند باشد .درواقع منظور از

شایســتگیهای فردی ،ویژگیهای شخصیتی ناظر بر روحیات ،انگیزهها ،صفات ،رویکرد
و نحوه رفتار فرد اســت که بر عملکرد وی تأثیر میگذارد( .رانکین و اپشــتاین2003 ،1؛

بهنقل از چیتســاز و دیگران )31 :1391 ،شایستگیهای اخالقی مدیر بهعنوان یک فرد

شامل مواردی چون ،تقوا ،اعتماد به نفس ،رعایت نظم ،استقالل ،خودکنترلی ،پایداری در

برابر مشکالت ،شجاعت و جسارت ،پشتکار ،سادهزیستی و قناعت ،خودآگاهی ،پاکدامنی،
نشاط و شادابی ،کظم غیظ ،پذیرش انتقادات ،پرهیز از شخصی کردن امور ،پرهیز از سخن

لغو و بیهوده ،روحیه مشورتپذیری ،پرهیز از شتابزدگی در تصمیمگیریها ،دوراندیشی،
توسعه فردی ،فروتنی ،صداقت و درستکاری ،میباشد.
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ب .شایستگیهای اخالقی بینفردی :شایستگیهای اخالقی بین فردی اشاره به مواردی

اســت که مدیر برای ارتقای عملکرد با رویکرد اخالقی در مســئولیت مدیریتی خود در
روابط با دیگران باید بهرهمند باشــد .برخی دیگر بر این باورند که شایستگیهای اخالقی

بینفردی به این معنی است که فرد توان اقدام درست و انتخاب رفتارهای ارتباطی متناسب

و اثربخش در یک زمینه خاص و در مقابل مخاطبان خاص داشــته باشــد( .لسنکیوک و

کودرنیو2012 ،2؛ بهنقل از دامغانیان و دیگران )98 :1396 ،بهعبارتی ،شایستگیهایی که
روابط کاری اثربخش را ایجاد و حفظ میکند( .کرمی و صالحی1388 ،؛ بهنقل از اکرامی

و رجبزاده )55 :1390 ،شایســتگیهای اخالقی بینفردی مدیران از جمله این موارد را

شــامل میشود ،برقراری روابط حسنه ،عدالت و انصاف ،صبوری (سعه صدر) ،امانتداری،
اعتماد به افراد ،انعطافپذیری در برخورد با دیگران ،حسن ظن نسبت به دیگران ،روحیه

خیرخواهی ،فداکاری ،احترام به دیگران ،همدلی ،بخشش ،اعتدال ،توجه و اهمیت نسبت

به دیگران ،حفظ کرامت انســانی ،گشادهرویی ،روحیه حمایتگری ،تشویق بهجا ،توسعه
دیگران ،درک تفاوتهای فردی ،روحیه اصالحگری ،عیبپوشــی و عیبجویی ،پرهیز از
تملق ،وفای به عهد ،وظیفهشناسی.

ج .شایســتگیهای اخالقی فرافردی :منظور از شایستگی اخالقی فرافردی ،اشاره به

آندســته از شایســتگیهایی اســت که مدیر برای ارتقای عملکرد با رویکرد اخالقی در
مســئولیت مدیریتی خود در ســطحی فراتر از خود و دیگران و بهطور کلی نسبت به کل
1. Rankin & Epstein
2. Lesenciuc & Codreanu

شایستگیهای اخالقی مدیران دانشگاهی

مجموعه سازمان باید بهرهمند باشد .شایستگیهای اخالقی سازمانی ،اشاره به ویژگیهای
رفتاری رهبران برای تحقق نتایج مطلوب سازمانی و اقدام در چارچوب فرهنگ سازمانی

دارد( .اینتا گلیاتا و دیگران2000 ،1؛ بهنقل از بنیادی نایینی و تشکری )1391 ،شایستگی
سازمانی ،شایستگیهایی است که به اثربخشی کل سازمان و نظام نیز کمک میکند( .کرمی

و صالحی1388 ،؛ بهنقل از اکرامی و رجبزاده )10 :1390 ،شایستگیهای اخالقی فرافردی
مدیران ،از جمله این موارد اســت :پرهیز از پنهانکاری ،رعایت قوانین ،مقدس شمردن

خدمترسانی ،مصلحتاندیشی ،احساس مسئولیتپذیری ،مشارکتجویی و وجدان کاری.

در نهایت بعد از ایجاد یک ترکیب جدید از یافتههای پیشین ،الگوی شایستگی اخالقی

مدیران دانشگاهی طبق شکل  3ترسیم شد:
.
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شکل  :3مدل نظری شایستگیهای اخالق مدیران دانشگاهی

 .5بحث و نتیجهگیری

مدیران دانشــگاهی با توجه به جایگاه تعیینکنندهای که در سرنوشــت کشور دارند ،از

جنبههای مختلفی در معرض ارتباطاند که برای هر بعد آن ،کســب شایستگیهایی الزم
است .در این نوشتار به سه حوزه اصلی شایستگیهای اخالقی :فردی ،بینفردی و فرافردی

بهصورت مبسوط اشاره شد .شایستگیهای اخالقی فردی ،بهعنوان اولین بعد شایستگی
اخالقی مدیران مطرح اســت .مدیران در کنار برخورداری از دانش فنی در زمینه کاری

خود باید در خود شایســتگیهایی از جمله تقوا ،تواضع و فروتنی ،صداقت و درستکاری،
1. Intagliata
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پذیرش انتقادات ،روحیه مشــورت گرفتن از دیگران ،اعتمــاد به نفس و ...ایجاد نمایند.

داناییفــرد و دیگــران ( )64 :1389نیز در پژوهش خود اشــاره نمودند که مدیران باید
افرادی صادق باشــند ،از غرور ،خودنمایی خودداری نمایند .ســلیمی و دیگران (:1395

 )508نیــز در مطالعه خود اظهار نمودند تعهد و وفاداری ،خدامحوری و ...الزمه مدیریت
شایســته مدیران میباشد .شمسمورکانی و دیگران ( )54 :1393نیز به اعتماد به نفس

مدیر بهعنوان اعتماد و اعتقاد قوی وی نســبت به مهارتها ،قابلیتهای خود در مواجهه
با چالشها و باور به تواناییهای فردی در اداره امور و انجام وظایف اشاره میکنند.

دومین بعد از شایستگی اخالقی مدیران ،مربوط به شایستگی اخالقی بینفردی مدیر

با دیگران که شامل کارمندان زیردست ،دانشجویان ،ارباب رجوع و افراد خارج از سازمان
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دانشــگاه میباشــد .یافتههای پژوهش نشــان میدهد که یکی دیگر از عرصههای مهم

شایستگی اخالقی مدیران ،قابلیتها ،ویژگیها و مهارتهای اخالقی در ارتباط با دیگر افراد

است .درواقع شایستگیهای ارتباطی اشاره به مجموعه شایستگیها و توانمندیهایی است

که فرد برای تعامل یا هدایت دیگران به آنها نیاز دارد .بهعبارت دیگر ،شایستگیهایی که
در ارتباط با سایر افراد زمینه بروز مییابند( .رانکین و اپشتاین2003 ،؛ بهنقل از چیتساز
و دیگران )31 :1391 ،شایســتگیهایی که یک فرد بهعنوان مدیر دانشگاهی در ارتباط

با دیگران باید داشــته باشد شامل مواردی چون ،عدالت و انصاف ،صبوری ،گشادهرویی،
بخشش و ...است .مطلبیفرد و دیگران ( )102 :1391در پژوهش خود مدیریت را فرایندی

دشــوار و در مواقعی خستهکننده دانستهاند ،بنابراین نیاز هست مدیر دارای صبر و سعه
صدر باشــد تا بتواند این مشکالت و دشــواریها را تحمل نماید .هاشمی ()137 :1391

نیز مطرح میکند که مدیر باید دارای انعطافپذیری باشد به اینصورت که در برخورد با
دیگران ،مالیم و منعطف باشد و در مواقع لزوم موضع خود را تغییر دهد.

ســومین بعد شایستگی اخالقی ،شایســتگی اخالقی مدیر در سطحی کالنتر از دو

سطح قبلی است و آن شایستگی اخالقی فرافردی است .این شایستگی مدیر به قابلیتها،

ویژگیهــا و مهارتهــای اخالقی مدیر فراتر از روابط تکــی و دوگانه و حتی چندگانه و
بهطور کلی تعهد آنها نســبت به سازمان (دانشــگاه) مربوط میشود .شایستگی اخالقی
مدیران در برابر ســازمان شامل مقدس شمردن خدمترسانی ،مصلحتاندیشی ،احساس

مســئولیتپذیری و ...میباشــد .داناییفرد و دیگران ( )65 :1389معتقدند مدیرانی که
خدمترســانی را کاری مقدس میدانند ،همواره خود را خادم تلقی میکنند و به اجرای

شایستگیهای اخالقی مدیران دانشگاهی

صحیح قوانین و مقررات مبادرت میورزند.

بــا توجه به پررنگ شــدن نقش نهادهای آموزشــی از جمله دانشــگاهها در تربیت

انســانهای متعالی در دنیای پیچیده امروزی از یکســو و اهمیــت اخالق در موفقیت
حرفهها و سازمانهای مختلف ازسویی دیگر ،الزم است گامی در جهت ترویج ارزشهای
اخالقی در این محیطها برداشته شود( .قموشی و دیگران )1 :1396 ،از اینرو الزم است
تا سیاســتگذاران و مدیران ارشــد نظام جمهوری اسالمی در شناسایی ،جذب و تربیت
افرادی برای ســمت مدیریت دانشــگاهی برآیند که دارای شایستگیهای اخالقی در سه

سطح فردی ،بینفردی و فرافردی باشند.

البتــه قبــل از هر چیز ،باید توجــه نمود که در تربیت مدیران آینده کشــور ،به امر

شایســتگی اخالقی آنان توجه الزم صورت گیرد .همچنین به سیاســتها و برنامههای
تدوینشده همچون سند اســامی شدن دانشگاههای کشور توجه ویژهای داشته باشند.

برای ترویج شایستگی اخالقی مدیران در دانشگاهها ،اگر چه برگزاری کارگاههای آموزشی
مفید خواهد بود ،ولیکن الزم اســت برای هرچه بهتر عملیاتی کردن شایستگی اخالقی
مدیران در دانشگاه ،مسئوالن امر از تجربیات افراد و سازمانهای دغدغهمند در این زمینه

استفاده نمایند .به دلیل اهمیت شایستهساالری ،مسئولین امر باید مقرراتی در خصوص

دادن امتیاز یا محرومیت از برخی مزایا در صورت رعایت یا تخطی از موارد شایســتگی
اخالقی ملحوظ نمایند .همچنین مســئوالن باالدستی نظام آموزشی ،برنامه ارزشیابی از
شایســتگی اخالقی مدیران را با اســتفاده از مدلهای مناسب ارزشیابی تدارک ببینند و

هیئت ناظری تشکیل شود که عملکرد مدیران را از جهت شایستگی اخالقی بررسی نمایند

و براساس نتایج مثبت یا منفی اقدامات مقتضی صورت گیرد .پیشنهاد میشود محققان
پژوهشــی را طراحی نمایند تا مدل مستخرج از این پژوهش را در دانشگاهها اجرا کنند.
با توجه به اسالمی بودن دانشگاههای جمهوری اسالمی ایران ،الزم است پژوهشگران در

زمینه شایستگی اخالقی مدلی منبعث از مبانی دینی استخراج و اجرا کنند و در صورت
کارآمدی ،به دانشگاهها ارائه شود.
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